LA UGT DE CATALUNYA CALCULA QUE L'IPC HA PUJAT UN 3,6% PER
ALS PENSIONISTES, I FINS AL 4,5% EN EL CAS DE LES VÍDUES
Si es tingués en compte com els afecta realment la pujada dels productes de primera necessitat, se'ls
hauria de compensar amb pagues d'entre 74 i 181 €, i no d'entre 18 i 37 € (segons l'IPC oficial)
Els preus d'alimentació, habitatge i vestit i calçat continuen augmentant, fet que eleva l'IPC del
mileurista al 4%, un 1,5% per sobre de l'IPC oficial
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La inflació s'acosta per primer cop en molts anys al llindar del 2% perseguit per les
autoritats europees
Els preus a Catalunya han pujat 2,5 punts en un any, una dècima més que l'augment
estatal, que ha estat del 2,4%. Aquesta xifra s'acosta per primer cop en molts anys a
l'objectiu europeu del 2% d'inflació. La variació de preus mensual disminueix 0,4 dècimes
en un mes, on la norma habitual era l'augment dels preus. La forta caiguda de 4,3 punts en
tan sols un mes dels preus del transport ha estat la principal causa d'aquest bon
comportament general inflacionari.
Baixa la inflació, però no gràcies a una bona política de control de preus, sinó al fort
descens dels preus al transport i la caiguda del consum per la crisi
El consum ha caigut en picat durant els darrers mesos. L'atur, les males expectatives i la
pèrdua de capacitat adquisitiva estan fent baixar els preus generals. A més, el barril de
brent ha passat dels 92 dòlars al novembre del 2007 als 55 dòlars en tan sols un any. La
combinació d'aquests dos factors ha fet davallar l'augment de preus de manera important.
L'alimentació, les despeses a l'habitatge o el vestit i calçat, en canvi, continuen
augmentant, fet que eleva l'IPC del mileurista al 4%
El pes que el transport té al cistell de la compra d'una persona mileurista està al voltant del
7% de la despesa total. Una família de rendes altes, en canvi, hi dedica el doble, el 14%.
Per tant, la disminució dels preus dels carburants ha afectat molt més les rendes altes que
les baixes i en realitat, una família amb ingressos mileuristes no es beneficia tant d'aquest

descens. De fet, l'IPC del mileurista del mes de novembre se situa en un 4%, un 1,5% per
sobre de l'oficial, ja que els preus en l'alimentació, el vestit i calçat i l'habitatge han
continuat amb la senda alcista dels darrers mesos.
La paga que rebran els pensionistes per la desviació de l'IPC no compensa
l'augment real del cost de la vida dels pensionistes
Una vegada s'ha conegut la desviació d'inflació del 2008, que ha estat del 0,4% per sobre
de l'objectiu inicialment previst del 2%, les pensions es revisaran i s'efectuarà la
remuneració als pensionistes de la paga compensatòria, que varia entre 22,01 euros i
36,89 euros per a les pensions contributives. Tanmateix s'espera que les pensions
incrementin un 2,4% pel pròxim any, resultat de sumar a 0,4% (derivat de la desviació
d'inflació) un 2% per la inflació prevista pel 2009. Recordem que gairebé el 40% de les
persones que reben una pensió a Catalunya reben una quantia al voltant de la pensió
mínima.
A més d'efectuar-se aquesta clàusula de revisió automàtica per als pensionistes, hem de
fer esment al compromís del Govern d'incrementar les pensions mínimes per sobre de la
inflació fins aconseguir un augment total d'aquestes del 25% al llarg d'aquest legislatura.
En aquest sentit, s'espera un creixement mig del 6% per aquest any.
Pensions Mínimes
2008

2008 amb
Paga
desviació
compensa-tòria
inflació
661,39
36,89
618,12
34,48
530,66
29,60
494,47
27,58

Jubilació i IP amb conjuge +65
Jubilació i IP amb conjuge -65
Jubilació i IP sense conjuge +65
Jubilació i IP sense conjuge -65

658,75
615,66
528,55
492,5

Viduïtat +65 anys
Viduïtat -65 amb càrregues
familiars
Viduïtat <60 sense càrregues
familiars
Viduïtat 60-64 sense càrregues
familiars

528,55
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615,66
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27,58

393,02

394,59
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Pensió no contributiva

328,44

329,75

18,39
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357,62

19,95

SOVI
Desviació inflació

0,40%

L'IPC del pensionista s'eleva al 3,6% i fins al 4,5% en el cas de les vídues
Com passa amb les persones amb ingressos inframileuristes, les persones que els seus
ingressos depenen principalment d'una prestació econòmica o pensió tenen més dificultats

per arribar a fi de mes. Aquest fet es deu tant a què els seus ingressos econòmics són
menors com al fet que dediquen un percentatge major dels seus ingressos a les despeses
en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar),
fent que les persones pensionistes hagin de fer un esforç econòmic major.
De mitjana, les persones pensionistes, incloses les que reben una pensió no contributiva,
dediquen el 63,5% dels seu pressupost a despeses en béns de primera necessitat. Aquest
percentatge s'incrementa fins al 78,3% per aquelles persones majors de 65 anys que
viuen soles i que han d'afrontar el dia a dia amb la seva pensió, en la seva majoria són
dones vídues.
El càlcul que la UGT de Catalunya ha fet sobre l'IPC per a les persones pensionistes situa
aquest indicador en el 3,6% per al mes de novembre de 2008, un 1,2% per sobre de la
mitjana estatal. Les persones que viuen soles amb 65 anys i més han patit un increment de
preus del 4,5%, més de dos punts percentuals per sobre de la mitjana. No cal que
assenyalem més l'esforç que han de suportar aquestes persones i la pèrdua de poder
adquisitiu que els suposa el fet de revalorar les seves pensions anualment amb el
creixement interanual de l'IPC sense tenir en compte com els hi afecta l'increment dels
preus dels productes de primera necessitat.
Al següent quadre podeu comprovar quina hauria d'haver estat la prestació de les
persones amb una pensió mínima per al 2008 i quina hauria de ser la seva paga
compensatòria. Les diferències amb la revaloració que farà el Govern són molt clares:
enlloc de compensar els pensionistes amb unes pagues d'entre 18 i 37 euros, se'ls
hauria de compensar amb unes pagues d'entre 74 i 181 euros.

Pensions Mínimes

Jubilació i IP amb conjuge +65
Jubilació i IP amb conjuge -65
Jubilació i IP sense conjuge +65
Jubilació i IP sense conjuge -65

2008 amb desviació
IPC pensionista
658,75
669,29
615,66
625,51
528,55
537,01
492,5
500,38

Viduïtat +65
Viduïtat -65 amb càrregues familiars
Viduïtat <60 sense càrregues familiars
Viduïtat 60-64 sense càrregues familiars

528,55
615,66
492,5
393,02

2008

Paga
compensatòria
147,56
137,91
118,40
110,32

539,65
628,59
502,84
401,27

Pensió no contributiva
328,44
333,70
356,2
361,90
SOVI
Desviació d'inflació del 1,6%, excepte per a les pensions de viduïtat que s'ha aplicat un 2,1%

155,39
181,00
144,80
115,55
73,57
79,79

No al descens del salaris
La UGT de Catalunya defensa el manteniment de la capacitat adquisitiva de tots els
treballadors i les treballadores de Catalunya. Per no agreujar més encara la crisi i perquè
els treballadors i treballadores no han de pagar els plats trencats d'una crisi que no han
provocat.

Des del nostre sindicat continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català
com a referent a tots els convenis, com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de
poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.
Per aquest motiu i perquè els treballadors i treballadores no han de pagar els plats trencats
de la crisi, des de la UGT de Catalunya exigim a les nostres adminstracions que actuïn a
curt termini, han d'implantant mesures que asseguin la transparència en la formació dels
preus, sobretot al sector serveis i en la distribució i comercialització dels aliments.
Demanem la creació el més aviat possible de l'Observatori de preus de Catalunya, on els
sindicats voldrem estar presents, ja que és del tot necessària i justa la presència dels
treballadors als àmbits de decisió i observació a favor de la transparència econòmica, i un
d'aquests àmbits ha de ser el de la formació dels preus.
D'altra banda, a llarg termini és necessari el canvi cap a un model productiu més fort. La
nostra estructura de preus és molt vulnerable als canvis en l'entorn internacional: la situació
d'elevada dependència energètica i un model productiu poc competitiu accentua les
tensions conjunturals de preus al nostre país provocades per factors externs.

